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Número de vagas destinadas a docentes do ensino superior — 3;
Calendário:
Apresentação de candidaturas — de 3 a 18 de Outubro de
2005;
Afixação da lista de seriação — 31 de Outubro de 2005;
Matrículas e inscrições — de 2 a 16 de Novembro de 2005;
Início das aulas — 6 de Janeiro 2006;
Propinas:
Propina de matrícula — E 300;
Propina de inscrição — E 1300 por ano, fraccionável em
10 prestações mensais.
Multa — 10 % sobre o valor a pagar, por cada mês
em atraso.
20 de Julho de 2005. — Pelo Chefe de Divisão, Paula Cristina
Gonçalves.
Aviso n.o 7092/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 19 de
Julho de 2005 e sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Farmácia da Universidade do Porto, foi determinado o seguinte
para o ano lectivo de 2005-2006 relativamente ao curso de especialização de pós-licenciatura em Análises Clínicas, da Faculdade de
Farmácia desta Universidade:
Vagas:
Número mínimo para funcionamento — 6;
Número máximo — 18;
Número de vagas destinadas a estudantes dos PALOP — 2;
Seriação — a classificação final para seriação, referida no n.o 6
do despacho reitoral de 3 de Fevereiro de 1990, é o resultado
da média ponderada obtida segundo a fórmula:
A+B+3C
5

sendo:
A a média da licenciatura do candidato;
B a média das disciplinas da área das Ciências Biológicas;
C a classificação na entrevista;
Calendário:
Apresentação de candidaturas — de 1 a 16 de Setembro
de 2005;
Entrevistas — de 20 a 24 de Setembro de 2005;
Afixação da lista de seriação — 3 de Outubro de 2005;
Matrículas e inscrições — de 4 a 13 de Outubro de 2005;
Início das aulas — 17 de Outubro de 2005;
Propinas:
Propina de matrícula — E 300;
Propina de inscrição — E 3000 por ano, fraccionável em
10 prestações mensais.
Multa — 10 % sobre o valor a pagar, por cada mês
em atraso.
20 de Julho de 2005. — Pelo Chefe de Divisão, Paula Cristina
Gonçalves.
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de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade, com
efeitos a partir de 1 de Junho de 2005, considerando-se rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 870/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Susana Maria Costa Monteiro — contratada em regime de contrato
de trabalho a termo certo e por conveniência urgente de serviço
para exercer funções equiparadas às de auxiliar técnico da Faculdade de Medicina Dentária desta Universidade, com efeitos a partir
de 1 de Junho de 2005, por um ano, renovável até ao limite de
três anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
11 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 871/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Sandra Manuela da Silva Cardoso — contratada em regime de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente de
serviço para exercer funções equiparadas às de assistente administrativo da Faculdade de Medicina Dentária desta Universidade,
com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005, por um ano, renovável
até ao limite de três anos. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 872/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Ilda Maria Couto Mateus Magalhães, técnica profissional especialista
principal da Faculdade de Economia desta Universidade — nomeada definitivamente coordenadora (área de apoio ao
ensino e à investigação científica) da mesma Faculdade com efeitos
a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
15 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 873/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre Mário Jorge de Seixas Pimentel, assistente estagiário além
do quadro da Faculdade de Engenharia desta Universidade — contratado, por conveniência urgente de serviço, como assistente além
do quadro do Departamento de Engenharia Civil da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 22 de Março de 2005, considerando-se
rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Despacho (extracto) n.o 16 868/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Ana Paula Pereira Coelho — contratada em regime de contrato de
trabalho a termo certo e por conveniência urgente de serviço para
exercer funções equiparadas às de assistente administrativo da
Faculdade de Medicina Dentária desta Universidade, com efeitos
a partir de 1 de Junho de 2005, por um ano, renovável até ao
limite de três anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

Despacho (extracto) n.o 16 874/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

11 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 869/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Augusto Manuel Rodrigues Faustino, professor auxiliar convidado além do quadro — contratado, por conveniência urgente
de serviço, como professor auxiliar além do quadro do Instituto

Doutora Maria da Graça Beça Gonçalves Porto, professora associada
convidada, com 30 % do vencimento, do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade — contratada, por
conveniência urgente de serviço, como professora catedrática convidada além do quadro, com 30 % do vencimento, do mesmo Instituto, com efeitos a partir de 7 de Junho de 2005 e pelo período
de cinco anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o artigo 15.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho.
O conselho científico do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar da Universidade do Porto, em reunião da comissão coor-
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denadora de 13 de Abril de 2004, aprovou a proposta de contratação
da Doutora Maria da Graça Beça Gonçalves Porto como professora
catedrática convidada, com 30 % do vencimento, além do quadro
desse Instituto, para o Departamento de Patologia e Imunologia
Molecular.
Com base nos pareceres favoráveis emitidos pelos professores Rui
Manuel Martins Victorino, Maria Ângela Brito de Sousa e Carlos
Alberto da Silva Lopes e na análise do curriculum vitae da candidata,
o conselho científico considera que a Doutora Maria da Graça Beça
Gonçalves Porto, pela sua experiência científica e pedagógica, reúne
todas as condições necessárias para o desempenho do cargo para
que é proposta.
14 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Pedro
Moradas Ferreira.
18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 875/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Fernando Jorge Matias Calvo, técnico superior de 2.a classe (área
de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade de
Ciências desta Universidade — nomeado definitivamente técnico
superior de 1.a classe (gestão) da mesma Faculdade, com efeitos
a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 876/2005 (2.a série). — Por despachos de 3 de Junho e de 17 de Julho de 2005, respectivamente
da directora regional de educação do Norte e do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação:
Licenciado Joaquim Manuel Mendes Moreira, professor efectivo da
Escola ES/3 Dr. Manuel Laranjeira — renovada a requisição na
Faculdade de Letras desta Universidade, com início em 1 de Setembro de 2005 e até 31 de Agosto de 2006. (Não carecem de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 877/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Doutor António Alexandre Moreira Ribeiro de Ascenção, assistente
além do quadro da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física desta Universidade — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como professor auxiliar além do quadro da
mesma Faculdade, com efeitos a partir de 6 de Maio de 2005,
considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma
data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 878/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Doutora Rosa Maria Correia Fernandes Portela Forte, assistente além
do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade — contratada, por conveniência urgente de serviço, como professora auxiliar além do quadro da mesma Faculdade, com efeitos a partir
de 24 de Maio de 2005, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 879/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Doutora Maria de Lurdes de Oliveira Simões, assistente além do
quadro da Faculdade de Engenharia desta Universidade — contratada, por conveniência urgente de serviço, como professora auxiliar além do quadro da mesma Faculdade, com efeitos a partir
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de 31 de Maio de 2005, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 880/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Doutor Joaquim Jaime Barros Ferreira-Alves, professor associado da
Faculdade de Letras desta Universidade — nomeado definitivamente professor catedrático do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da mesma Faculdade, com efeitos a partir
da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior
a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 881/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Catarina João Capela Ribeiro — contratada, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidada além do quadro, com 20 % do vencimento, do Instituto de Ciências Biomédicas
de Abel Salazar, desta Universidade, com efeitos a partir de 7
de Junho de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
18 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 1315/2005. — Por ter sido publicado com incorrecções no Diário da República, 2.a série, n.o 66, de 5 de Abril de
2005, o plano de estudos do curso de licenciatura em Engenharia
Civil da Faculdade de Engenharia desta Universidade para o ano
lectivo de 2005-2006, rectifica-se que onde se lê «Projecto
FEUP — 1,5 UC [ . . . ] Total UC=158» deve ler-se «Projecto
FEUP — 2UC [. . .] Total UC=158,5».
18 de Julho de 2005. — Pelo Chefe de Divisão, (Assinatura ilegível.)

Serviços de Acção Social
Despacho (extracto) n.o 16 882/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Junho de 2005 do administrador para a acção social:
Maria Rosa Ferreira Organista Azevedo — celebrado contrato a
termo certo, para substituição directa de trabalhadores temporariamente impedidos de prestar serviço, no período de 11 de Julho
a 8 de Setembro de 2005, para o exercício de funções equiparadas
às de empregado de andar/quartos, com a remuneração mensal
de E 421,82, correspondente ao escalão 1, índice 133, do estatuto
remuneratório da função pública. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Isabel de Jesus Oliveira da Cunha — celebrado contrato a termo certo,
para substituição directa de trabalhadores temporariamente impedidos de prestar serviço, no período de 15 de Julho a 12 de Setembro
de 2005, para o exercício de funções equiparadas às de empregado
de andar/quartos, com a remuneração mensal de E 421,82, correspondente ao escalão 1, índice 133, do estatuto remuneratório
da função pública. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
19 de Julho de 2005. — A Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria de Fátima Pereira Mateus da Silva.

Faculdade de Letras
Despacho n.o 16 883/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de
Julho de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de
Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Manuel Vicente de Sousa Lima Loff, professor auxiliar desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 7 a 13 de Julho de 2005.
14 de Julho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

